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La temporada hivern-primavera del 10è Cicle de l'Ateneu ja és a
punt

Dimecres 31 de desembre de 2003
La nova temporada d'hivern-primavera del 10è Cicle de Teatre de la Sala de Petit
Format de l'Ateneu inclou sis espectacles. S'encetarà el 17 de gener, amb Traició a
càrrec de la companyia Cae la Sombra. És una producció de la Sala Muntaner que
que ha estat tot un èxit als escenaris barcelonins. El 31 de gener arribarà
Aparirciones de la companyia malaguenya “El Espejo Negro”. Aparirciones és un
espectacle de titelles i actors per a adults, estructurat en esquetxs units per l'humor,
la sorpresa i la provocació. Ja el 14 de febrer, es representarà Dies feliços de Samuel
Beckett i protagonitzat per Carme Sansa. Una autèntica prova de foc per a qualsevol
actriu, que es veu obligada a estar enterrada fins a la cintura a la primera part i fins
al coll, a la segona. No hi ha mobilitat possible i és amb el gest, la mirada i els
moviments mínims que el personatge expressa alegria, angoixa, despreocupació,
desesperació i tot per arribar a dir que “Avui sí que ha sigut un dia feliç”. El 6 de
març, arribarà Follie a Deux, sueños de psiquiátric. Aquest espectacle ha rebut el
premi Sant Miquel al millor espectacle de la 23ena Fira de Tàrrega 2003. És un
passeig per la rutina d'un centre psiquiàtric viscuda per malalts, metges i familiars i
explicada amb una immensa tendresa i poesia, i amb barreja humor i sensibilitat que
provoca el somriure en moltes ocasions. El 20 de març, serà el torn per Quico
Mampel que ens acostarà Ca lluny red'u. I clourà el cicle de Teatre de l'Ateneu, el
27 de març, Vibracions, un espectacle de Marcel Gros. Un espectacle on es parodia
tant el món de l'espectacle com l'espectacle del món. La venda d'entrades es farà al
mateix teatre una hora abans de la representació.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

